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ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - 

С К О П Ј Е 
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КРИВИЧНА ПРИЈАВА 
од страна на Политичката партија ЛЕВИЦА –  

врз основа на член 274 од ЗКП 
 
 

П Р О Т И В : ЗОРАН ЗАЕВ – Претседател на Владата на Р. Македонија 
  Службена адреса: бул. „Илинден“, бр. 2 – 1000 Скопје           
  www.vlada.mk | сл. тел. 02/3118-022 

 
П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
ЕМБС: 7108192 и ЕДБ: 4044016512070 
(застапувана од доц. д-р ДИМИТАР АПАСИЕВ) 

 

 

 

1. Правен основ за пријавување 

Оваа Кривична пријава ја поднесуваме согласно чл. 273, ст.3 

[„Пријавување кривични дела“] и чл. 274, ст.1 [„Поднесување на пријава“] од 

Законот за кривична постапка (Сл. весник на РМ –150/2010 и 100/12, 142/16). 

 

2. Фактички опис на делото 

На ден 19 мај 2018 год., пријавениот, во својство на службено лице 

[„избран или именуван функционер во Владата на РМ“ – сп. чл. 122, ст.4, ал. 1 од 

КЗ], како премиер на Р. Македонија, поточно претседател на Владата на РМ, по 

т.н. лидерска средба со претседателот на Републиката, претседателот на 

Собранието и претседателите на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ – 

одржана во Клубот на пратеници во Скопје – јавно призна дека: 

Република Илинденска Македонија е името за кое е можен 
компромис со Грција. На англиски “Republic of Ilinden Macedonia”, на 
албански “Republika Ilinditase e Maqedonisë […] Со четврт Илинден, 
со евентуален договор меѓу Република Илинденска Македонија 
неповратно го отвораме патот кон членство во ЕУ и НАТО, што е 
гаранција за нашиот опстанок и напредок […]  

Ќе прифатиме севкупна употреба на името Република 
Илинденска Македонија како и заради зајакнување на 
меѓуетничката кохезија. Спроведувањето на употребата на 
новото име за внатрешна употреба би се реализирало во фази, 
етапно, онака како што ќе напредуваме низ преговорите за 
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членство во ЕУ, а ќе се обезбеди преку референдум и преку уставни 
амандмани.     

Почитувани граѓани, јас донесов одлука и стојам стопроцентно 
позади стремежот да успееме како народ, како држава, како идеја! 
Верувам во ова решение, подготвен сум да водам и ќе водам напред.1 

 

 Имено, два дена претходно – на 17 мај 2018 – во Софија (соседна Р. 

Бугарија), на ЕУ самитот посветен на Западен Балкан, пријавениот, во својство на 

Претседател на Владата на РМ, на официјална билатерална средба со неговиот 

грчки колега – премиерот Алексис Ципрас, прифатил недостоинствено име за 

државата Република Македонија, различно од уставното!!! Згора на сè, тој дал 

ветување на странски политичар дека ќе стори сè што е во негова моќ ова име да 

го протурка како официјална државна политика на Република Македонија и во 

иднина да работи на намерна промена на Уставот во оваа насока, со што 

флагрантно ја прекршил неговата свечена заклетва дадена пред Уставот и свесно 

ја довел Република Македонија во неблагодарна позиција на зависност од волјата 

на друга држава, поигрувајќи со нејзиниот меѓународно правен углед и 

заложувајќа ја иднината, па дури и самиот опстанок на државата од оваа штетна 

политика. 

Но ова божемно компромисно име, откако бламажата и мајтапењето 

помина низ сите регионални и светски медиуми, само неколку часа покасно беше 

лаконски одбиено од страна на грчките владини претставници. Во 

официјалното Соопштение на Кабинетот на грчкиот премиер Ципрас се 

потенцираше дека:  

Го поздравуваме тоа што македонската страна прифати дека не 
може да има решение без „ерга омнес“, односно за сите употреби. 
Сепак, ние ги охрабруваме нашите соседи, да продолжиме да 
работиме заедно за да се најде заемно прифатливо име со 
географска или временска одредница, како што е предложено од 
страна на специјалниот пратеник на ОН, Метју Нимиц.2 

 

3. Политички криминал 

Со ова, во целост се исполнети условите за кривичен прогон по службена 

должност за сторено кривично дело „Загрозување на независноста“ по чл. 308 

од Кривичниот законик на РМ (Сл. весник на РМ - 37/1996 и 80/99, 4/2002, 43/2003, 

19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 

185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 

 
1 Изворен линк до официјалното обраќање на премиерот Заев до нацијата: 

http://vlada.mk/node/14720 (објавено на: 19 мај 2018 - сабота, 19:09 ч.; последен пристап: 
21.V.2018). 

2 Линк до пренесеното соопштение на Кабинетот на Ципрас: https://novatv.mk/i-tsipras-ja-odbi-
ilindenska-makedonija/ (објавено на 19 мај 2018, 7:50 pm). Оригиналот на соопштението, на грчки 
јазик, стои на официјалната веб-страница на Владата на Р. Грција [www.government.gov.gr]. 
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199/14, 196/15, 226/15, 97/17) – сместено во Глава XXVIII од Посебниот дел на 

КЗРМ, кој го инкриминира т.н. антидржавен криминалитет [Кривични дела 

против државата]. 

 

4. Објект на заштита 

По својата казненоправна природа, ова кривично дело спаѓа во 

релативната подгрупа мирнодопски дела против основите на востановениот 

уставен поредок на Републиката. Фундаментална одлика на суверенитетот на 

секоја држава, како меѓународноправен субјект, е нејзината независност! Без неа 

нема национална слобода, како ни рамноправност во интернационалните 

односи. Независноста подразбира слободен и автономен избор на сопствен пат 

на општествен развиток и одговорност за избраните идеолошки и геополитички 

правци на прогрес само и исклучиво пред сопствениот народ, односно пред 

граѓаните од кои и извира суверенитетот на Републиката [чл. 2, ст.1 од Уставот 

на РМ]. 

Интегралниот поим на независноста вклучува два аспекта: (а) внатрешна 

независност – изградба на општествениот систем без туѓи замешателства; и (б) 

надворешна независност – суверено стапување или истапување во 

билатералните и мултилатералните меѓународни односи и организации, без 

никакви „странични“ странски влијанија! Секој напад врз државната независност 

ги слабее меѓународните позиции на земјата и нејзиниот углед и имиџ во рамки 

на т.н. меѓународна заедница. 

 

5. Битие на делото 

а) Објективно битие – според законскиот опис, делото in concreto го врши 

наш граѓанин на РМ што ќе ја доведе Републиката во положба на потчинетост 

или зависност спрема некоја друга држава:  

(1) Потчинетоста е највисок степен на губење на независноста, оти во 

суштина станува збор подривање на заедницата до степен на подредување на туѓ 

суверенитет, односно на волјата на некоја странска држава или државник кој неа 

ја претставува; 

(2) Зависноста е стеснета и ограничена слобода на нашата држава да 

одлучува за внатрешните и меѓународни односи [erga omnes], т.е. ситуација на de 

facto ограничување на сувереното граѓанско право, остварено преку различни 

влијанија и притисоци од странство – со цел наметнување на определени, 

најчесто штетни и погубни, начелни ставови и политички одлуки.3 

б) Субјективно битие – за одговорност за делото се бара тоа да е сторено со 

умисла [лат. dolus] – в.в. чл. 13 од КЗ:  

 
3 Така и проф. д-р Владо Камбовски, Казнено право – Посебен дел, Просветно дело, Скопје, 2003, 

450-451. 
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(1) директна умисла (dolus directus) постои кога кога сторителот бил свесен 

за своето дело и го сакал неговото извршување;  

(2) индиректна умисла (dolus eventualis) постои кога сторителот бил свесен 

дека поради неговото сторување или несторување може да настапи штетна 

последица, но се согласил со нејзиното настапување. 
 

*** 

 Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на 

основано сомневање дека пријавениот намерно сторил кривично дело кое се 

гони ex officio, до Вас – како орган надлежен за гонење на кривични дела по 

службена должност – ја доставуваме оваа издржана Kривична пријава, со полна 

верба дека ќе постапите по истата bona fide и, согласно Вашите должности и 

надлежности во предистражна и истражна постапка, предвидени со новиот ЗКП 

(2010), истата понатаму судски ќе ја процесуирате, а нас – како подносители – 

повратно писмено ќе нè известите. 

 Сметаме дека во целост се исполнети сите таксативно наведени законски 

предуслови за кривичен прогон за конкретното тешко кривично дело – по 

принципот numerus clasusus – па за таа цел, во прилог Ви доставуваме и Листа со 

предлог-докази, од кои јасно се утврдува дека пријавениот е сторител на 

посоченото кривично дело од КЗ. 

  НАПОМЕНА: Заради целосно расветлување на овој кривично-правен 

настан, предлагаме да се изврши распит на пријавениот и ја задржуваме 

можноста, pro futuro, да ја прошириме кривичната пријава и против други 

службени лица – особено ако се дознаат елементи на здружување заради 

вршење на делото (чл. 324 КЗ –  Здружување заради непријателска дејност). 
     
 

П Р И Л О З И :  
1. Тековна состојба бр. 0805-50/150120170079343 (21.12.2017) за 

Политичка партија Левица издадена од Централен регистар на РМ 
2. Гаранција на Зоран Заев – во својство на мандатар за состав на Влада 

на РМ до претседателот на Републиката Ѓорѓе Иванов бр. 03-120/1 
(16.05.2017) 

3. Факсимил и фотографија од официјалното обраќање на Премиерот Заев 
4. Факсимил од официјалното соопштение на Премиерот Ципрас  

 
 

С к о п ј е 
21.V.2018 

                                                                                 
Пријавувач: 
ПП ЛЕВИЦА 

 

Застапник по закон:  
д-р Димитар Апасиев 

________________________________ 
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